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Közel 100, a város életében jelentős szerepet betöltő szervezet bevonásával 2013.
október - november folyamán lezajlott a zalaegerszegi Integrált Településfejlesztési
Stratégia (ITS) megalkotásához kapcsolódó partnerségi egyeztetések első köre. A
tematikus műhelybeszélgetéseken a vállalkozói, tervezői, városrészi, kulturális, egyházi
és civil szféra képviselői osztották meg észrevételeiket és javaslataikat a város jelenlegi
helyzetével és a jövőbeni fejlesztési irányokkal kapcsolatban. A párhuzamosan folyó
tervezői munka eredményeként elkészült a stratégiaalkotást megalapozó
helyzetfeltáró, elemző és értékelő tanulmány, mely a műhelybeszélgetések
emlékeztetőivel együtt a város honlapjának ITS aloldalán olvasható.
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében kapott támogatással 2014
első felében véglegesíti a város 2020-ig szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.
A folyamat célja, hogy a település a lehető legnagyobb mértékben képes legyen saját
fejlesztési céljainak szolgálatába állítani az elérhető Európai Uniós forrásokat és jelentős
beruházásokkal segítse a város közép és hosszú távú fejlődését.
A stratégia kialakítása során kiemelt fontosságú a széles társadalmi párbeszéd és a városi
partnerségi együttműködés megteremtése, mely a civil, gazdasági, egyházi, kulturális és
egyéb szakmai szervezetek bevonásával valósul meg. E célkitűzés megvalósítása érdekében
2013. október-november folyamán közel 100 városi érdekeltségű szervezet képviselőjének
bevonásával változatos tematikájú műhelybeszélgetések zajlottak Zalaegerszegen, melyek a
város jelenlegi helyzetét és a jövőbeni beruházások lehetséges irányait térképezték fel. A
beszélgetések részletesen foglalkoztak városszerkezeti, gazdaságpolitikai, tervezői, illetve
társadalompolitikai és civil szempontokkal, valamint az egyes városrészek specifikus
jellemzőivel. Az összesen 7 műhelybeszélgetésből álló sorozat utolsó eseménye Zalaegerszeg
Vállalkozói Szenátusának november 26-i ülése volt, amelyen a megjelentek kiemelt témaként
tűzték napirendre az Integrált Településfejlesztési Stratégia lehetséges irányainak
meghatározását.
A több mint egy hónapos egyeztetés-sorozat többek között rávilágított arra, hogy
Zalaegerszeg hosszú távú gazdasági versenyképességének alapvető feltétele a városi és a
várost a környezetével összekötő közlekedési infrastruktúra optimalizálása, fejlesztése.
További fontos célként nevezték meg a résztvevők a

fiatalok számára is élhető város elemeinek megteremtését és ez által fiatal generációk
fokozott kivándorlásának megfékezését. Ennek kapcsán a kulturált szórakozási és közösségi
helyek számának bővítését, a városi felsőoktatás kutatás-központú fejlesztését
szorgalmazták a megkérdezettek. A turizmus versenyképességének javítása is központi téma
volt a megbeszélések során, hiszen mind a minőségi turisztikai attrakciók száma, mind sok
esetben ezen idegenforgalmi nevezetességek minősége is elmarad a környező települések
kínálatától. Számos résztvevő a közintézmények fejlesztési törekvéseinek fokozottabb
támogatását is kulcsfontosságúnak tartotta. Egyértelmű eredményként tekintettek a
megszólalók a város kiemelkedő színvonalú egészségügyi és szociális rendszerére, az
idősellátó rendszer fejlesztésére, a sikeresen lezajlott közműfejlesztési programokra, a
közbiztonságot és az élhetőség javítását célzó fejlesztésekre, valamint az országos
viszonylatban is egyedi kulturális kínálatra. Az összegyűltek szerint értékként, lehetőségként
kell tekinteni a város táji és természeti környezetére, hiszen Zalaegerszeg számára a
rekreációs és egészségügyi fejlesztések valódi kiugrási lehetőséget kínálhatnak. A résztvevők
megítélése szerint országos összehasonlításban Zalaegerszegen alacsony a munkanélküliség
aránya, az innovatív, nagy hozzáadott értékű munka meghonosítása, a fiatal képzett
munkaerő megtartása és a diplomások hazatérése elengedhetetlen feltétele a város
jövőbeni minőségi fejlődésének.
A tervezést kísérő partnerségi egyeztetés folyamata a megalapozó vizsgálati munkarész
elkészültével még nem zárul le, hiszen ezt a munkafázist követi a hosszútávra szóló
településfejlesztési koncepció elkészítése. A koncepcióra épülő konkrét projektcsomagokat,
illetve fejlesztési projekteket is tartalmazó integrált településfejlesztési stratégiát pedig a
tervek szerint májusban mutathatjuk be a város lakosságának, vállalkozóinak és az egyéb
érintetteknek.
Tavasszal a tervezés következő fázisaiban is számítunk tehát a lakosság, a vállalkozói- és a
civil szféra aktív együttműködésére. Ennek érdekében Zalaegerszeg MJV 2020-ig
megvalósítani kívánt fejlesztési célkitűzéseiről és projektjavaslatairól 2014 márciusától
kezdődően további műhelybeszélgetéseket és lakossági fórumot tartunk.
A partnerségi egyeztetéssel párhuzamosan a tervezők elkészítették azt a statisztikai
adatokon alapuló helyzetfeltáró, elemző és értékelő dokumentumot, melynek célja, hogy
feltárja mindazokat a társadalmi, gazdasági és környezeti viszonyokat, amelyekre alapozva
egy reális és korszerű – a fenntartható fejlődés alapelvein nyugvó – hosszú- és középtávú
fejlesztés valósítható meg Zalaegerszegen.
A Városfejlesztési és Tervezési Osztály Zalaegerszeg hivatalos weboldalán az „Integrált
Településfejlesztési Stratégia” menüpont alatt (www.zalaegerszeg.hu/its) teszi közzé a
tervezés egyes fázisaiban keletkező dokumentumokat, információkat és ugyanezen a
felületen várja a város minden lakójának véleményét, ötleteit. Javaslatokat a hivatalban
kihelyezett „Ötletládán” keresztül is eljuttathatják a tervezőknek azok, akik
közreműködésükkel támogatni akarják Zalaegerszeg fejlődését.

